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Abstract
According to the agency theory, the company manager may use his discretion to maximize
his personal welfare. Thus, on the one hand, he manages earnings and on the other hand –
based on the entrenchment strategy – uses his discretion to conceal the negative effect of
earnings management on the firm value by performing and disclosing real social
responsibility activities or by formally disclosing such activities (where both will have a
positive effect on the company reputation and stakeholders’ support). The main purpose of
this paper is to examine the effect of earnings management on the relationship between
social responsibility and the firm value. To this end, a sample of 150 companies listed in
the Tehran Stock Exchange during the period 2011-2016 has been used to test the research
hypotheses. The research findings obtained through regression analysis showed that
carrying out social responsibility activities increases the value of the company in the stock
market, but earnings management cannot affect the relationship between social
responsibility and stock market value of the company. It seems that on the one hand, due to
the novelty of the social responsibility discussion in Iran, both in its performing and
disclosing, managers are not aware of the enveloping effect of the disclosure of social
activities on the abuse of their discretion. On the other hand, because of the deficiencies in
Iran's capital market, investors do not get aware of the lowered quality of social
responsibility.
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 .1استادیار حسابداری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسارشد حسابداری ،دانشکدة مهندسی صنایع ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهاب دانش ،قم ،ایران
 .3کارشناسارشد حسابداری ،دانشکدة علوم اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
 .4کارشناسارشد حسابداری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1397/11/27 :ـ تاریخ پذیرش)1398/04/01 :

چکیده
طبق تئوری نمایندگی ،مدیریت شرکت ممکن است از اختیارات خود جهت حداکثر کردن رفاه شخصی بهره ببرد .بدین ترتیب ،از یک
سو به مدیریت سود پرداخته و از سوی دیگر ،بر اساس استراتژی تحکیمبخشی ،با استفاده از اختیار خود ،میتواند آثار منفی مدیریت سود
بر ارزش شرکت را با پرداختن به فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی و افشای آن یا صرفاً افشای صوری اینگونه فعالیتها ،که بر
شهرت شرکت و حمایت ذینفعان تأثیر مثبت میگذارد ،مخفی کند .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت سود بر رابطة بین
مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت بود .بدین منظور نمونهای شامل  150شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
سالهای  1390تا  1395برای آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .یافتههای پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیونی نشان
داد فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی ارزش بازار سهام شرکت را افزایش میدهد .اما مدیریت سود نمیتواند رابطة مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش بازار سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .به نظر میرسد با توجه به نو بودن موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی در
ایران ،هم در بعد انجام فعالیت هم در بعد افشا ،از یک طرف مدیران به اثر پوششی افشای فعالیتهای اجتماعی بر سوءاستفاده از
اختیاراتشان واقف نیستند و از طرف دیگر ،به دلیل نقص در کارآیی بازار سرمایه در ایران ،سرمایهگذاران به کیفیت مخدوششدة
مسئولیتپذیری اجتماعی پی نخواهند برد.

کلیدواژگان
اختیار مدیریتی ،استراتژی تحکیمبخشی ،مسئولیتپذیری اجتماعی.

 رایانامة نویسندة مسئولomid_faraji@ut.ac.ir :
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مقدمه
ارزشگذاري شرکتها از ضروریات برنامهریزي براي مدیران و سرمایهگذاران است .ارزشگذاري
نشاندهندة چگونگی تأثیر استراتژي و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکتهاست .ارزش
شرکت براي سهامداران ،سرمایهگذاران ،مدیران ،اعتباردهندگان ،و سایر ذينفعان شرکت در
ارزیابی آنها از آیندة شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایهگذاري و قیمت سهام
اهمیت بهسزایی دارد (پورزمانی و خریدار  .)1392موضوع ارزش شرکت در پژوهشهاي متعدد
مورد توجه بوده است ( .)Chang & Hong 2019; Cline et al 2018مثالً ،گروسی و همکارانش
( )1397نشان دادند برآورد سرمایهگذاران ،بدون آگاهی از رتبة مسئولیتپذیري و با استفاده از
صورت مالی سنتی ،از ارزش بنیادي شرکت ،زمانی که عملکرد مسئولیت اجتماعی منفی (مثبت)
باشد ،بیشتر (کمتر) از واقع است .در نتیجه ،اطالعات مسئولیتپذیري اجتماعی بار اطالعاتی دارد
و جزء اطالعات مربوط در تصمیمگیري سرمایهگذاران محسوب میشود.
مدیرانی که فعالیتهاي مرتبط با پایداري را رواج میدهند میتوانند ،جهت مخفی کردن
اقدامات اختیاري که با هدف حداکثرسازي منافع و رفاه شخصی خود بدان پرداختهاند ،از
مسئولیتپذیري اجتماعی به مثابة یک استراتژي استفاده کنند ( .)Barnett 2007بر این اساس،
هدف اصلی این پژوهش بررسی وجود اختیار مدیریتی در استفاده از مسئولیتپذیري اجتماعی
براي کسب حمایت گروههاي ذينفع و حفظ خوشنامی و شهرت شرکت بود (استراتژي
تحکیمبخشی موقعیت مدیریت).
فررو و همکارانش ( )2017نشان دادند توانایی سرمایهگذاران براي شناسایی اینکه «آیا مدیران
از مسئولیتپذیري اجتماعی به منزلة یک استراتژي تحکیمبخشی جهت حداقل کردن ریسک
اخراج مرتبط با اختیار مدیریتی استفاده میکنند یا خیر؟» به سطح حمایت از سرمایهگذار ارتباط
دارد .سرمایهگذاران ،در کشورهاي با حمایت قوي از سرمایهگذار ،عملکرد فعالیتهاي مرتبط با
مسئولیتپذیري اجتماعی را به مثابة بخشی از تجزیهوتحلیل خود هنگام تصمیمگیري براي
سرمایهگذاري مد نظر قرار میدهند .زمانی که اینگونه رفتارهاي منفعتطلبانه در محیطهایی با
حمایت قوي از سرمایهگذار رخ میدهد بازار قادر به شناسایی آن خواهد بود و شرکتها را از
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طریق ارزشگذاري کمتر جریمه میکند و این وضعیت عملکرد مالی ضعیفتري را براي شرکت
به دنبال دارد .بنابراین ،به نظر میرسد ،در کشورهاي با حمایت ضعیف از سهامدار ،مدیران
مسئولیتپذیري اجتماعی را براي پنهان کردن تصمیمات اختیاري خود گسترش میدهند و از آنجا
که اهداف مدیران در این کشورها براي سرمایهگذاران قابل درک نیست ،ارزشهاي بازار دچار
تحریف بیشتري میشوند.
ندري و حسینی ( )1394در پژوهش خود وضعیت ایران را در حمایت از سرمایهگذاران در
چهار شاخص متفاوت در مقایسه با کشورهاي منطقه و همینطور کشورهاي عضو سازمان
همکاري و توسعة اقتصادي نشان دادند .طبق نتایج این پژوهش ،ایران در هر چهار شاخص
(شاخص افشاي اطالعات ،شاخص مسئولیت مدیران ،شاخص سهولت شکایت توسط سهامداران،
شاخص حمایت از سهامداران خرد) وضعیت نامطلوبی در حمایت از سرمایهگذاران دارد .نیز،
اثرگذاري فعالیتهاي مسئولیتپذیري اجتماعی بر ارزش شرکت بر پیشفرض کارآیی بازار
سرمایه مبتنی است .اما پژوهش قالیبافاصل و ناطقی ( )1385نشاندهندة نقص کارآیی بازار
سرمایه در ایران است.
بنابراین با توجه به پژوهش فررو و همکارانش ( ،)2017ندري و حسینی ( ،)1394و
قالیبافاصل و ناطقی ( )1385به واسطة سوءاستفادة مدیریت از اختیاراتش در زمینة
مسئولیتپذیري اجتماعی براي پوشش رفتارهاي منفعتطلبانه و از سوي دیگر عدم شناسایی
اهداف مدیریت از اینگونه فعالیتها توسط بازار سرمایه در ایران به دلیل حمایت ضعیف از
سرمایهگذار و همینطور نقص در کارآیی بازار سرمایه در ایران بیم آن میرود که ارزش سهام
شرکت دچار تحریف شود و سهامداران را در درازمدت متضرر سازد .اثر سوءاستفادة مدیریت از
اختیاراتش مبنی بر مدیریت سود بر ارزش بازار سهام شرکت در پژوهشهاي پیشین آزموده شده
است (تقوي و همکاران 1389؛ دموري و همکاران  .)1390از سوي دیگر ،با توجه به آثار مثبت
مسئولیتپذیري اجتماعی بر ارزش شرکت ،بارها به انجام فعالیتهاي مسئولیت اجتماعی و افشاي
اطالعات آن اشاره شده است (گروسی و همکاران 1397؛ صفري گرایلی  .)1397اما ،پیرو
بهکارگیري احتمالی استراتژي تحکیمبخشی توسط مدیریت و پوشاندن آثار منفی مدیریت سود با
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استفاده از مسئولیتپذیري اجتماعی ،به نظر میرسد کاهش کیفیت مسئولیتپذیري اجتماعی
واقعی در قیاس با آنچه گزارش میشود میتواند بر ارزش سهام شرکت و اعتبار بازار سرمایه اثر
مخرب وارد کند .بنابراین ،پیشبینی میشود در بازار سرمایة ایران ،بهواسطة عدم حمایت از
سرمایهگذار در سطح مطلوب و نقص در کارآیی بازار و رفتار رمهاي اغلب سرمایهگذاران
(محمدرضایی و فرجی  ،)1398که خود به تشدید کاهش کارآیی بازار سرمایه میانجامد ،نقص
کیفیت مسئولیتپذیري اجتماعی توسط بازار شناسایی نشود .ازینرو ،احتمال دارد در محیط
پژوهشی ایران ،مدیریت سود نتواند رابطة مسئولیتپذیري اجتماعی و ارزش شرکت را تعدیل
کند .اما ،به دلیل شواهد متفاوت و از آنجا که رابطة تعدیلگري مدیریت سود بر ارتباط بین
مسئولیت پذیري اجتماعی و ارزش شرکت تاکنون در ایران مورد پژوهش قرار نگرفته است ،سؤال
اصلی این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که آیا مدیریت سود رابطة بین مسئولیتپذیري
اجتماعی و ارزش شرکت را تعدیل میکند؟
مطالعه پیش رو نقش خود را در گسترش ادبیات حسابداري به طرق مختلف ایفا مینماید
:نخست ،در تضاد با باور عمومی در مورد مزایاي مسئولیتپذیري اجتماعی ،این پژوهش نشان داد
مدیرانی که قصد دارند موقعیت خود را تحکیم بخشند میتوانند شیوههاي مسئولیتپذیري
اجتماعی را ،به مثابة راهبردي در جهت متقاعد کردن سهامداران در زمینة شایستگیهایشان و
بنابراین کاهش ریسک فسخ قرارداد و افزایش اختیار مدیریتی ،به کار گیرند .ازینرو ،تصور
میشود شیوههاي پایداري ممکن است به مثابة یک سپر راهبردي در مقابل پیامدهاي اختیار
مدیریتی به کار روند .پس ،این پژوهش ادبیات پژوهشی راجع به مسئولیتپذیري اجتماعی و رفتار
مدیریتی را گسترش داده است .دوم ،در محیطهایی با حمایت قوي از سرمایهگذار ،بازار سرمایه
بیشتر توسعه مییابد و قوانین قويتري دارد که از مصادره شدن توسط مدیران پیشگیري و از
حقوق سهامداران اقلیت حمایت میکند .ازینرو ،توصیه شده است سیاستگذاران و قانونگذاران،
با معرفی الزامات جدید ،در جهت محدود کردن اختیار مدیریتی در فرایند تصمیمگیري ،به بهبود
شفافیت در بازار و حمایت از سرمایهگذار کمک کنند.
در ادامه ،پس از پرداختن به مبانی نظري و تدوین فرضیهها ،به روش پژوهش اشاره و
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مدلهاي مرتبط معرفی و متغیرها توصیف میشوند .در بخش دوم نیز یافتههاي حاصل از
آزمونهاي آماري ،اعم از آمار توصیفی و استنباطی ،و آزمونهاي اضافی بیان میشود .در بخش
پایانی نیز به بحث و نتیجهگیري در زمینة یافتههاي پژوهش پرداخته میشود و پیشنهادهاي
کاربردي و پژوهشی مبتنی بر نتایج عرضه میشود.
مبانی نظری و تدوین فرضیهها
افزایش جمعیت ،کمیابی منابع ،آلودگیهاي محیطی ،و مباحثی از این قبیل باعث شد مسئولیتهاي
اجتماعی شرکتها اهمیت باالیی بیابند (صنوبر و همکاران  .)1390مسئولیت اجتماعی شرکت به
اقدامات مربوط به تعهدات اجتماعی و مجموعهاي از خواستههاي اجتماعی اطالق میشود که
ممکن است به اشکال مختلف براي بهبود وجهة شرکتها در جامعه صورت گیرد ( Font et al

 .)2016مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوعی حساسیتبرانگیز در سالهاي اخیر بوده است تا
آنجا که سازمانهاي بینالمللی ،مانند سازمان ملل و اتحادیة اروپا ،استانداردهایی را در این زمینه
ارائه کردهاند .بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ،که بنیادي وابسته به اتحادیة اروپاست ،در الگوي تعالی
خود براي سازمانها ،مسئولیت اجتماعی شرکتها را یکی از ارزشهاي هشتگانة خود معرفی
کرده است .در فرانسه شرکتهایی بورسی میشوند که گزارش کاملی از آثار زیستمحیطی و
اجتماعی و اقتصادي ارائه دهند و بدین ترتیب قیمت سهام شرکتهایی که در قبال مسئولیت
اجتماعی متعهدند افزایش مییابد (کیوانلو و همکاران  .)1394مسئولیت اجتماعی شرکتها فراتر
رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که در آن قرار دارند .موضوع مسئولیت اجتماعی و
پایندگی شرکتها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمانهاي غیردولتی ،جنبشهاي اعتراضی
علیه قدرت بنگاههاي اقتصادي ،افزایش آگاهی اجتماعی ،توسعة بازارهاي سرمایه و شرکتهاي
سهامی عام ،و رسواییهاي مالی و اخالقی سازمانهاي بزرگ ،به الگوي مناسب و غالب در حوزة
کسبوکارهاي تجاري و صنعتی تبدیل شده است (حساسیگانه و برزگر .)1394
آگاهی سازمانها و ذينفعان آنها به نیاز براي رفتار مسئوالنة اجتماعی در سطح جهان به طور
فزاینده در حال رشد است .در این زمینه ،هیل ( )2005مسئولیتپذیري اجتماعی را بخشی از
استراتژي شرکت در واکنش به ناسازگاري بین اهداف اجتماعی و در طلب سود بودن تعریف
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میکند .آدامز ( )2002استراتژي مسئولیتپذیري اجتماعی را یک مدل مدیریتی نوظهور معرفی
میکند و شرکت را مجموعهاي از روابط در نظر میگیرد نه فقط بین مالکان و مدیران ،بلکه با
گروههاي ذينفع در رشد شرکت؛ از قبیل کارکنان ،مشتریان ،عرضهکنندگان مواد اولیه ،رقبا،
محیط ،و جامعه به طور کل.
بدین ترتیب ،مسئولیتپذیري اجتماعی ،از طریق توسعة سیستمها و سیاستهاي حفاظت از
محیط زیست و گسترش روابط با جامعه ،مشتریان و عرضهکنندگان ،به منظور بهره بردن هم
شرکت هم ذينفعان گوناگون ،که بر شرکت اثر میگذارند یا تحت تأثیر شرکت قرار دارند
( ،)Adams 2002; Waddock 2003به یک ابزار سهوجهیـ اجتماعی ،اقتصادي ،زیستمحیطی
()Adams & Zutshi 2004ـ تبدیل میشود .آدامز ( )2002مزایاي اقدام مسئوالنه و لحاظ کردن
منافع ذينفعان گوناگون را شامل افزایش استخدام ،حفظ کارکنان ،بهبود تصمیمگیري داخلی،
صرفهجویی در هزینهها ،بهبود تصویر شرکت ،افزایش شهرت و خوشنامی ،و همینطور بهبود
روابط با ذينفعان میداند .به عنوان دستاورد نهایی مسئولیتپذیري اجتماعی ،فعالیتهاي
مسئوالنه ،به مانند تأثیر مثبت بر خوشنامی شرکت ،اثر مثبت و مستقیم بر سودآوري و سایر
معیارهاي حسابداري و مالی میگذارد ( .)Ingley 2008در سال  2011میالدي ،مطابق گزارش
( KPMGیکی از شرکتهاي پیشرو در جهان ،که فعالیتهاي متفاوتی دارد؛ از جمله مشاوره در
حوزة مسئولیتپذیري اجتماعی) ،دو منبع ارزش مالی شرکتها عبارت است از :صرفهجویی در
هزینههاي مستقیم و افزایش اعتبار و شهرت واحد تجاري در بازار از طریق گزارشگري مسئولیت
اجتماعی .بنابراین ،اکثر شرکتها نشان میدهند گزارشگري مسئولیتپذیري آنها ارزش مالی دارد
و باعث ایجاد نوآوري میشود ( .)Dagiliene 2013با توجه به اثر مسئولیتپذیري اجتماعی بر
عملکرد شرکت ،دو تئوري از وجود اثر دوطرفه و مثبت بین مسئولیتپذیري اجتماعی و عملکرد
شرکت دفاع میکنند :تئوري تأثیر اجتماعی ( )Waddock & Graves 1997و تئوري منابع
بیحسابوکتاب (.)Preston & O’Bannon 1997
تئوري تأثیر اجتماعی بیان میکند رضایت ذينفعان ناشی از اقدامات اقتصادي و اجتماعی و
زیستمحیطی حاصل از مسئولیتپذیري اجتماعی به خوشنامی بیشتر و بنابراین عملکرد بهتر
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شرکت منجر میشود ( .)Stevens et al 2005در ضمن ،تئوري مدیریت خوب واداک و گریوز
( )1997از رابطة مثبت بین مسئولیتپذیري اجتماعی و عملکرد دفاع میکند .از نظر ایشان،
شرکتهایی که تمرکز بر مسائل اجتماعی را انتخاب میکنند روابطشان را با ذينفعان توسعه
میدهند که به طور کلی عملکرد بهتري را به دنبال دارد .مطابق مطالعة وبر و همکارانش (،)2010
توسعة مسئولیتپذیري اجتماعی با اعتبار ،به منزلة بخشی از عملکرد مالی ،ارتباط مثبت دارد و
میتواند به مثابة پیشبینیکنندة عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد و در واقع یکی از عوامل
تعیینکنندة عملکرد و ارزش شرکت است.
مطابق تئوري منابع بیحسابوکتاب ،دسترسی به منابع فراوان حاصل از سودهاي پیشین،
درست به مانند ارزشها و اهداف مدیریت ،بر سطح خدماتی که شرکت به جامعه میدهد تأثیر
میگذارد .در واقع سطوح باالتر عملکرد مالی منابع زیادي را به سمت شرکتها گسیل میکند که
میتوانند از این منابع براي ارتقاي فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی و زیستمحیطی بهره ببرند.
بنابراین ،عمدتاً دو عامل براي توجیه ارتباط مثبت بین ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی
وجود دارد .عامل اول میگوید افزایش در سود در افزایش کلی بهرهوري ریشه دارد و عامل دوم
بر افزایش سودآوري از طریق بهبود تصویر شرکت در جامعه ،با توجه به مؤلفههاي مسئولیت
اجتماعی ،اشاره میکند .در دیدگاه پورتر ،مسئولیت اجتماعی شرکت منحصراً ابزاري براي
حداکثرسازي ارزش شرکت در نظر گرفته شده و ابزاري براي کسب مزیت رقابتی است (صنوبر و
حیدریان .)1390
ارزشگذاري شرکتها از ضروریات برنامهریزي براي مدیران و سرمایهگذاران است.
ارزشگذاري نشاندهندة چگونگی تأثیر استراتژي و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام
شرکتهاست .ارزش شرکت براي سهامداران ،سرمایهگذاران ،مدیران ،اعتباردهندگان ،و سایر
ذينفعان شرکت در ارزیابی آنها از آیندة شرکت و تأثیر آن بر برآورد ریسک و بازدهی
سرمایهگذاري و قیمت سهام اهمیت بسزایی دارد (پورزمانی و خریدار  .)1392بنابراین ،نکتة حائز
اهمیت این است که مدیران بتوانند به متغیرها یا عواملى توجه کنند که در فرایند تعیین ارزش
اوراق بهادار مورد توجه سرمایهگذاران قرار مىگیرند .با توجه به اهمیت ارزش شرکت و
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سودآوري و رعایت حقوق کلیة ذينفعان بر بقاي شرکت ،اقداماتی که بر این موضوعات تأثیر
میگذارند باید بررسی شوند.
امروزه سازمانها در زمینههاي گوناگون تحت فشار شدید براي جلب اعتماد عمومی و حفظ
رقابت در بازار جهانیاند .پاسخگویی به خواستههاي سهامداران و نیز سعی در ارتقاي ارزشهاي
اجتماعی تناقض پیچیدهاي است که سازمانهاي تجاري متعهد در زمینههاي مختلف با آن درگیرند
( .)Jamali 2007شرکتها براي انجام دادن وظایف خود در قبال همة ذينفعان باید هزینههایی را
بپردازند .مدیران براي ایجاد ذهنیت مناسب در ذينفعان این هزینهها را متحمل میشوند و بر آناند
که جلب رضایت جامعه باعث رغبت جامعه به شرکت میشود و عملکرد آن را بهبود میبخشد.
مسئولیت اجتماعی شرکت بر اساس ابعادي که دارد میتواند بهرهوري کارکنان را از طریق افزایش
عالقة آنها و ایجاد حس مسئولیت در آنها افزایش دهد؛ طوري که کارکنان احساس ارزشمند بودن
کنند و کارهاي محوله را بهدرستی انجام دهند که این باعث افزایش کارکرد مفید کارکنان خواهد شد.
معموالً دولت از شرکتهایی که به مسئولیتهاي خود در قبال جامعه عمل میکنند حمایتـ مالی و
غیرمالیـ میکند و تشویقهایی براي این شرکتها در نظر میگیرد .شرکتهایی که منافع جامعه را
در نظر میگیرند مورد حمایت مردم خواهند بود .حمایتهاي مردمی میتواند تصویر رقابتی شرکت
را بهبود بخشد و عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار دهد .عملکرد مالی شرکت بر اساس سودي که
شرکت به دست آورده سنجیده میشود .افزایش سود میتواند بر اساس اعتماد جامعه به شرکت
حاصل شود .مردم و دولت از شرکتی که منافع آنها را در نظر میگیرد حمایت میکنند و این باعث
بهبود عملکرد مالی شرکت میشود و به تبع آن ارزش شرکت افزایش مییابد .ارزش شرکت در
افزایش قیمت سهام دخیل است و رفاه سهامداران را حداکثر میکند (.)Chieh-Tse Hou 2019
کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی میتواند به بهبود جایگاه شرکت منجر شود و افزایش بازده
و سودآوري و سرانجام بقاي بلندمدت آنان را در پی داشته باشد (حساسیگانه و برزگر .)1391
حسن و همکارانش ( )2018اعالم کردند مسئولیت اجتماعی شرکتها در اندازهگیري عملکرد
مالی تأثیر میگذارد .مسئولیتپذیري اجتماعی با ارزش شرکت ،در شرکتهایی که میزان آگاهی
مشتریان یا عموم مردم از طریق تبلیغاتی که شرکت انجام میدهد بیشتر باشد ،رابطة مثبت دارد و
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براي شرکتهایی که آگاهی مشتریان یا عموم مردم از فعالیت آنها پایین است این رابطه ضعیف یا
منفی است ( .)Servaes & Tamayo 2013بنابراین ،پیرو پیشینة پژوهش ،فرضیة اول بدین
صورت تدوین شده است:
فرضیة اول .مسئولیتپذیری اجتماعی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت میگذارد.

با وجود این ،رشد روشهاي مسئولیتپذیري اجتماعی در شرکتها ،به دلیل نامشخص بودن
تمایالت بسیاري از مدیران براي استفاده از این روشها ،فضاي شک و تردید بین بسیاري از
ذينفعان ایجاد کرده است که باعث شده برخی پژوهشگران مسئولیتپذیري اجتماعی را هر گونه
فعالیت اختیاري شرکت تعریف کنند که با هدف باال بردن رفاه شخصی مدیر انجام میشود
( .)Barnett 2007مطابق پژوهش هندلمن و آرنولد ( ،)1999مدیران میتوانند روشهاي
مسئولیتپذیري اجتماعی را به مثابة ابزار خودارتقایی و با هدف افزایش ثروت شخصی مورد
استفاده قرار دهند .مسئولیت اجتماعی را مدیران براي متقاعد کردن سهامداران دربارة
شایستگیهاي خود به کار میبرند ( .)Ferrero et al 2017بنابراین ،طبق استراتژي تحکیمبخشی،
به نظر میرسد مدیران از اختیار خود در اجراي رفتارهاي مسئوالنة اجتماعی به مثابة یک استراتژي
حفظ منافع شخصی در جهت افزایش پاداش و حفظ شغل خود بهره میبرند.
اقدامات اختیاري مدیریت ،که نتیجة تفکیک مالکیت از کنترل است ،میتواند هزینة نمایندگی در
نظر گرفته شود ( .)Davidson et al 2004زیرا مدیران شرکتها میتوانند ،بر اساس منافع شخصی،
تصمیمات سرمایهگذاري غیربهینهاي بگیرند که نهتنها علیه منافع سهامداران باشد بلکه علیه منافع
سایر ذينفعان نیز باشد .پژوهشگران بسیاري ( ;Cespa & Cestone 2007; Almahrog et al 2018

 )Moratis & Egmond 2018نشان دادهاند که سازمانها در زمینة مسئولیتپذیري اجتماعی ،به
منزلة ابزار مخفی کردن سوءمدیریت مدیران ،اقدامات متعددي میکنند .بدین ترتیب ،سازمانها،
بهوسیلة مسئولیتپذیري اجتماعی ،از تحریمهاي شدید و کمپینهاي مخرب در رسانهها ( Bansal

 )2005و همچنین جبران خسارت مالی ،که ممکن است توسط سهامداران و سایر ذينفعان براي
زیانهایی که متحمل شدهاند تقاضا شود ،جلوگیري میکنند (.)Zahra et al 2005
همانطور که سسپا و سستون ( )2007نشان دادند ،مدیران اغلب براي اجتناب از واکنشهاي
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منفی و نظارتهاي بعدي توسط ذينفعانی که ممکن است تحت تأثیر رفتارهاي اختیاري مدیر
قرار گیرند مسئولیتپذیري اجتماعی را به مثابة یک اقدام تدافعی برمیگزینند .مسئولیتپذیري
اجتماعی ،به منزلة ابزار امنیت شغلی (و حفاظت از منافع خصوصی) ،حاصل درگیر شدن در
مجموعهاي منظم از فعالیتهاست که به توسعة روابط با ذينفعان شرکت و فعاالن محیط زیست
کمک میکند و به دریافت حمایت از این گروهها میانجامد و شامل فعالیتهایی همچون وارد
کردن جنبة اجتماعی به محصول و فرایند تولید و اتخاذ برنامههاي ترقی منابع انسانی و رسیدن به
درجة باالتري از روابط دوستانه با محیط زیست ،از طریق بازیافت و کاهش آلودگی یا پیشرفت در
اهداف اجتماعی سازمان ،است ( .)McWilliams et al 2006چنین فعالیتهایی میتواند احتمال
تحریم بودن محصوالت شرکت را کاهش دهد و از البیگري در مقابل شرکت ممانعت کند .در
اصل یک مدیر باور دارد که از طریق خشنودي ذينفعان و برجسته کردن یک تصور مثبت و
نگرانیها و آگاهیهاي زیستمحیطی میتواند احتمال مورد بررسی قرار گرفتن خویش توسط
ذينفعان ،با هدف بررسی وقوع یا عدم وقوع مدیریت سود ،را کاهش دهد .مدیر ،به کمک
فعالیتهاي مسئولیتپذیري اجتماعی ،به دنبال اهداف متفاوتی از دستیابی به پوشش مناسب و
مطلوب خبري در رسانهها ،مقبولیت در جامعه ،قوانین مساعد ،و بررسیهاي کمتر سرمایهگذاران و
کارمندان است .مدیران ممکن است در فعالیتهاي مسئولیتپذیري اجتماعی ،براي سرپوش نهادن
بر اثر منفی سوءرفتارهاي شرکتهاي بزرگ ،درگیر شوند (.)Kim et al 2012
مدیرانی که به مدیریت سود مبادرت میورزند تمایل دارند از طریق فعالیت در خصوص
مسئولیتپذیري اجتماعی حمایت جامعه و ذينفعان را به دست آورند ( McWilliams et al

 .)2006درگیر شدن در فعالیتهاي مسئولیت اجتماعی نهتنها رضایت ذينفعان را بهبود میبخشد،
بلکه بر شهرت شرکت اثر مثبت میگذارد .ازینرو ،پرداختن به فعالیتهاي اجتماعی شرکتها را
در دریافت حمایت از انواع گروههاي ذينفع توانمندتر میکند ( .)Chieh-Tse Hou 2019مدیران
مایلاند مدیریت سود خود را ،با هدف افزایش پاداش ،از سرمایهگذاران پنهان کنند ( Ferrero et al

.)2017
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گزارش زیستمحیطی و اجتماعی ابزاري است جهت پاسخگویی (حسابدهی) شرکتها در
قبال عملکرد خویش .گزارشها باید اطالعاتی بیطرفانه فراهم آورند که به ذينفعان اجازه دهد از
عملکرد زیستمحیطی و اجتماعی سازمان برآوردي قابل اطمینان به دست آورند (مرانجوري و
علیخانی  .)1393مقصود اساسی روشهاي مسئولیتپذیري اجتماعی همسوسازي منافع همة
گروههاي متنوع تأثیرگذار بر سازمان و تأثیرپذیر از سازمان است.
رولی و برمن ( )2000و اشنپر و گیلن ( )2004نشان دادند ترویج روشهاي مسئولیتپذیري
اجتماعی یا بیاعتنایی به آنها میتواند توسط مدیر به منزلة استراتژي تحکیمبخشی ،به منظور
تثبیت جایگاه و منافع شخصی ،در پاسخ به تقاضاي ذينفعان متفاوت ،بهویژه آنها که توان تأثیر
بر تصویر مدیران را دارند ،مورد استفاده قرار گیرد .با این حال ،تئوري نمایندگی پیشبینی میکند
که اگر مدیران اختیار خود را براي رسیدن به اهداف شخصی به کار گیرند ،اختیار مدیریتی و
تثبیت موقعیت ناشی از آن با ارزش شرکت رابطة منفی دارند .مطالعات متعددي از مفهوم عملکرد
منفی اختیار مدیریتی پشتیبانی کردهاند ( Bebchuk et al 2009; Berger et al 1997; Palmer

 .)1973; Williamson 1963بر اساس مطالعات سوروکا و ترایبو ( )2008و پرایر و همکارانش
( ،)2008مدیرانی که به دنبال حفظ موقعیت خود هستند ،اگر قصد تقویت این استراتژي و ادامة
فعالیت بر پایة منافع شخصی ،بدون کاهش ارزش شرکت ،را داشته باشند میتوانند ذينفعان را
تحت تأثیر قرار دهند .بنابراین ،اقدامات اقتصادي و اجتماعی و زیستمحیطی مدیران اگر به طور
اختیاري انجام شود احتماالً بر ارزش سهام شرکت اثر منفی میگذارد (.)Sundaramurthy 2000
مدیرانی که شیوههاي مسئولیتپذیري اجتماعی را به منزلة استراتژي تحکیمبخشی ،براي حفظ
و افزایش منافع خود ،به کار میبرند مسئولیتپذیري اجتماعی را با هدف اجتناب از واکنش و
کنترل محتمل توسط برخی ذينفعان به کار میگیرند که این موضوع اثري مخرب بر عملکرد و در
واقع ارزش شرکت میگذارد و از آنجا که این شرکتها ،به نسبت شرکتهاي با اختیارات
مدیریتی کمتر ،وضعیت نامطلوبی دارند ،اقدامات مسئولیتپذیري اجتماعی میتواند انعطافپذیري
سازمان را کاهش دهد (.)Ferrero et al 2017
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با این حال ،به نظر میرسد تشخیص سوءاستفادة مدیریت از اقدامات مسئولیتپذیري اجتماعی
به توانایی سرمایهگذاران و بازار در شناسایی آن و همینطور جریمه کردن شرکتها براي این
رفتار اختیاري بستگی دارد .استانداردهاي حسابداري در کشورهاي مختلف سطوح مختلف
حمایت از سرمایهگذار و اجبار قانونی داشتن فعالیتهاي اجتماعی را نشان میدهند.
با توجه به تأکید سهامداران به ارقام سود ،مدیران شرکتها انگیزة باالیی جهت دستکاري آن
به منظور تأمین سیاستها و اهداف خود دارند .بر اساس مقاصد و اهداف مختلف مدیریت ،ممکن
است سود افزایش یا کاهش یابد یا هموار شود .زمانی که ذينفعان دستکاري در سود بدگمان
میشوند بالفاصله ارزش سهام شرکت در بازار سقوط میکند ( )Cline et al 2018و حمایت
ذينفعان از دست میرود و اقدامات آنها افزایش مییابد .بنابراین ،مدیران مایلاند از ابزارهاي
مسئولیت اجتماعی به مثابة یک استراتژي جهت پنهان کردن مدیریت سود ،با هدف افزایش اعتبار
و پاداش خود ،استفاده کنند .مسئولیت اجتماعی توسط مدیران ،براي متقاعد کردن سهامداران در
زمینة شایستگیهاي خود ،به کار میرود .هنﮓ و اندرسن ( )2011در پژوهشی به بررسی ارتباط
بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود پرداختند .نتایج آنها نشان داد شرکتهایی که
مسئولیت اجتماعی بیشتري دارند از کیفیت اقالم تعهدي باالتري برخوردارند و مدیریت سود
کمتري اعمال میکنند.
سالوسکی و زولچ ( )2014در پژوهشی با عنوان «تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت
گزارشگري مالی» به بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و میزان مدیریت سود ،میزان
محافظهکاري حسابداري ،و کیفیت اقالم تعهدي به منزلة سه معیار کیفیت گزارشگري مالی
پرداختند .در این پژوهش از تعریف کارول براي مسئولیت اجتماعی به طور گسترده استفاده شده
است و مسئولیت اجتماعی شرکت شامل چهار بعد مسئولیت اقتصادي سودآور ،مسئولیت قانونی،
مسئولیت اخالقی ،و مسئولیت بشردوستانه است .نتایج پژوهش آنها نشان داد .1 :مسئولیت
اجتماعی شرکت با مدیریت سود رابطة مثبت دارد و  .2مسئولیت اجتماعی شرکت با میزان
محافظهکاري رابطة منفی دارد .یعنی شرکتها با میزان مسئولیت اجتماعی باالتر بیشتر احتمال دارد
که به مدیریت سود بپردازند و نیز خبرهاي بد را کمتر بهموقع گزارش کنند .مدل مفهومی پژوهش
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در شکل  1ارائه شده است .بنابراین ،بر اساس مبانی یادشده ،فرضیة دوم پژوهش بدین شکل
تدوین شده است:
فرضیة دوم .مدیریت سود رابطة مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت را تعدیل میکند.

متغیر تعدیلگر
مدیریت سود

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مسئولیتپذیری اجتماعی

ارزش شرکت
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
جامعه و نمونة آماری ،ابزارها ،و روشهای گردآوری دادهها

جامعة آماري این پژوهش را کلیة شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل
دادند .نمونة مورد استفاده براي آزمون فرضیهها ،پس از اعمال محدودیتها ،شامل  150شرکت
( 900سالـ شرکت) طی سالهاي  1390تا  1395بود .شرکتهاي مالی ،به دلیل تفاوت در
ویژگیهاي حقوق صاحبان سهام و عدم قابلیت مقایسه با شرکتهاي غیرمالی ،از جامعة آماري
پژوهش حذف شدند ( .)La Porta et al 2002در این پژوهش ،بخشی از اطالعات متغیرها ،با
استفاده از دادههاي دستدوم و از طریق پایگاههاي دادة متعدد ،شامل نرمافزارهاي موجود و
تارنماهاي مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران ،گردآوري شد و بخش دیگرـ مثالً اطالعات الزم
براي اندازهگیري متغیر مسئولیتپذیري اجتماعیـ به صورت دستی از گزارش هیئتمدیرة
شرکتها استخراج شد .محدودیتهاي اعمالشده براي انتخاب نمونه عبارت بود از .1 :مشاهدات
بدون اطالعات کافی مرتبط با متغیرها؛  .2شرکتهاي خارجشده از بورس طی دورة پژوهش؛ .3
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شرکتهایی که طی دورة پژوهش تغییر سال مالی دهند؛  .4شرکتهایی که طی دورة پژوهش
فعالیت مستمر نداشته باشند.
مدل آزمون فرضیهها و متغیرهای آن

به منظور آزمون فرضیة نخست پژوهش ،مبنی بر اثر مسئولیتپذیري اجتماعی بر ارزش شرکت،
رابطة ( )1مشابه پژوهش فررو و همکارانش ( )2017مورد استفاده قرار گرفت:

FVit  β 0  β1CSR it  β 2Sizeit  β3Debt it  β 4 Risk it  β5 Working
capitalit  β6Subsit  β 7 Lossit  β8 Busyit  β9 Ageit +β10 ROAit

()1

β11Groit   β jIndustryDumit  β k YearDumit  ε it

به منظور آزمون فرضیة دوم پژوهش ،مبنی بر اثر تعدیلگري مدیریت سود بر رابطة بین
مسئولیتپذیري اجتماعی و ارزش شرکت ،رابطة ( )2مشابه پژوهش فررو و همکارانش ()2017
مورد استفاده قرار گرفت:

FVit  β 0  β1CSR it  β 2 DEMit  β3CSR*DEMit  β 4Sizeit  β5 Debt it

()2

β 6 Risk it  β 7 Working capitalit  β8Subsit  β9 Lossit  β10 Busyit  β11Ageit
β12 ROAit  β13Groit   β jIndustryDumit  β k YearDumit  εit

متغیر وابسته

ارزش شرکت ( :)FVمیان معیارهاي متعددي که براي ارزیابی ارزش شرکت ( )FVاستفاده میشود ،در
این پژوهش ،از ارزش بازار شرکت بهره برده شده است که به صورت لگاریتم حاصلضرب تعداد
سهام شرکت در پایان سال و قیمت سهام در همین تاریخ اندازهگیري میشود .هیلمن و کایم ()2001
اندازة بازار را براي اندازهگیري ارزش شرکت مد نظر قرار دادهاند .این پژوهشگران اعالم کردند
معیارهاي حسابداري ،از آنجا که بر عملکرد گذشتة شرکت متمرکزند و میتوانند موضوع احتمال
دستکاري توسط مدیر قرار بگیرند ،قادر به در بر داشتن ارزش شرکت در بلندمدت نیستند و به نسبت
معیارهاي بازار ،در نشان دادن ارزش شرکت ،موفقیت کمتري دارند .عالوه بر این ،معیارهاي مبتنی بر
بازار ،براي مشاهدة اینکه آیا سرمایهگذاران قادر به شناسایی استفادة مدیریت از مسئولیتپذیري
اجتماعی به منظور تحکیم موقعیت خود هستند یا خیر ،مناسبترند .ارزش بازار یک تابع خطی از ادغام
دو معیار ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و سود خالص عملیاتی است .با بهکارگیري ارزش بازار
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ارزش شرکت قابلیت مقایسه خواهد داشت و از تفاوتهاي محتمل در ارزش بازار ،که به موجب
اندازة شرکتهاي مورد مطالعه حاصل میشود ،جلوگیري میشود .این سازه ،همانند سایر معیارهاي
بازار ،منعکسکنندة اعتمادي است که ذينفعانـ نهفقط در حال حاضر ،بلکه در گذشته و آیندهـ به
شرکت داشتهاند و خواهند داشت .این متغیر ارزش جریانات سود آتی را به شکل مناسبتري در بر
میگیرد ( )Hillman & Keim 2001و در چندین مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است ( Chen et al

.)2005; Luo & Bhattacharya 2006; Lourenco et al 2012
متغیر مستقل

مسئولیتپذیري اجتماعی شرکت ( :)CSRمسئولیتپذیري اجتماعی شرکت شامل چهار بعد میزان
افشاي اطالعات مربوط به روابط کارکنان ( ،)EMPDمیزان افشاي اطالعات مربوط به مشارکت
اجتماعی ( ،)COMDمیزان افشاي اطالعات مربوط به تولید ( ،)PRODو میزان افشاي اطالعات
مربوط به محیط زیست ( )ENVDاست .براي تجزیهوتحلیل محتوا از جمالت در متن
یادداشتهاي پیوست صورتهاي مالی استفاده میشود .ارزش کلی افشاي مسئولیت اجتماعی
شرکتها از جمع ارزش جزئی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها به دست میآید و به کمک
رابطة  3قابل محاسبه است (:)saleh et al 2010
()3

CSR  EMPD  COMD  PROD  ENVD

نمرة کل افشاي مسئولیتپذیري اجتماعی شرکتها:
Xij

nj

i 1




nj

CSR j

که در آن  :CSRjنمرة افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتj ،؛  :njتعداد موارد برآوردشده براي
شرکتj ،؛  :Xijاگر موارد افشا به صورت کمّی و جزئیات آن به صورت اعداد شرح مفصلی از
فعالیت و در صورت امکان تصاویر و نمودارها و جداول باشد ،نمرة افشا  ،3اگر اطالعات به
صورت غیرکمی و توضیحات به صورت شرح بند باشد ،نمرة افشا  ،2اگر موارد افشا به صورت
کیفی و توضیحات به صورت جمله یا پاراگراف باشد ،نمرة افشا  1است .و اگر موردي افشا نشود،
نمرة افشا صفر است.
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متغیر تعدیلگر

مدیریت سود ( :)DEMاختیار مدیریتی فرصت پرداختن به اهداف شخصی ،از قبیل متحمل شدن
مخارج کارکنان و کسب پاداش مدیریتی بزرگتر ( )Williamson 1963یا حداکثرسازي فروش
( ،)Baumol 1959به منظور افزایش وجوه در دسترس براي استفادة اختیاري ،را به مدیر میدهد.
این فعالیتها محدودیتهایی براي رسیدن به سطوح رضایتبخش سود ایجاد میکنند؛ هرچند
موجب کاهش فشارهاي مربوط به عملکرد بر مدیر خواهند شد .در واقع ،از یک سو با تعهداتی در
جهت خرج کردن مقادیر زیادي وجه نقد ( )Jensen 1986و از سوي دیگر با کاهش احتمال
تصاحب در صنعت همراه خواهند بود ( .)Stulz 1988این رفتارهاي اختیاري ،بهرغم زیانآور
بودن براي ارزش شرکت ،میتوانند تابع مطلوبیت شخصی مدیر را حداکثر کنند .به منظور سنجش
مدیریت سود از مدل جونز تعدیلشده ( ) Dechow et al 1995استفاده شد.
در گام نخست ،بر پایة مدل استاندارد جونز ( ،)1991رابطة زیر به صورت مقطع-صنعتی با
استفاده از رگرسیون  OLSبرآورد میشود:
 1 
 Salesit
TAAit
 α1 
  α2 
Ait 1
 Ait 1 
 Ait 1


 PPEit 
()4
  α3 
  εt

 Ait 1 
رابطة « ،»4که در آن  :Aمجموع داراییها :Sales ،تغییر در فروش :PPE ،اموال و ماشینآالت

و تجهیزات است.
کل اقالم تعهدي به صورت رابطة ( )5محاسبه میشود:

()5
TAAit   CAit    CASHit    CLit    RLTPit   DAit
رابطة « ،»5که در آن  :CAتغییر در داراییهاي جاري :CASH ،تغییر در وجوه نقد
نگهداريشده و سرمایهگذاريهاي مالی کوتاهمدت :CL ،تغییر در بدهیهاي جاري:RLTP ،
تغییر در طبقهبندي بدهیهاي بلندمدت ،و  :DAاستهالک داراییهاي مشهود و نامشهود است.
با استفاده از ضرایب برآوردشده از مدل پایة جونز ( ،)1991اقالم تعهدي اختیاري در رابطة
( ،)6که مدیریت سود ( )EMنامیده میشود ،محاسبه میشود:
()6


 
 


 PPEit
  αˆ 3,t 

 Ai,t 1

  1 
   Sales  A*R it
EM  TAAit  αˆ 1,t 
ˆ α
 A  2,t 
Ai,t 1

  i,t 1 
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در رابطة ( A*R )5نشاندهندة حسابهاي دریافتنی است.
متغیرهای کنترل

براي پیشگیري از نتایج جانبدارانه ،چندین متغیر کنترل وارد مدل شده است که اثر آنها را بر
مسئولیتپذیري اجتماعی ( ،)CSRعملکرد مالی ( ،)FPو نقش مدیریت سود ( )EMلحاظ
میکنیم :اندازة شرکت ،اهرم ،ریسک ،نقدینگی عملیاتی ،و صنعت ( Prior et al 2008; Surroca

.)et al 2010
اندازة شرکت ( .)Sizeلگاریتم طبیعی مجموع داراییهاي شرکت.
اهرم ( .)Debtنسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام.
ریسک ( .)Riskریسک سیستماتیک که با بتا محاسبه میشود و بیانگر میزان حساسیت بازده
شرکت نسبت به بازده بازار است.
نقدینگی ( )Working_capitalیا سرمایة در گردش .تفاوت بین داراییهاي جاري و
بدهیهاي جاري.
نوع مؤسسة حسابرسی ( .)AudTopهمانند پژوهش محمدرضایی و مهربانپور ( ،)1395براي
مؤسسههاي باکیفیت ،که جزء طبقة اول حسابرسان معتمد بورس محسوب میشوند 1 ،و براي
سایر مؤسسهها صفر لحاظ شده است.
زیان ( .)Lossمتغیري ساختگی است کـه اگـر شرکت زیـان گزارش کرده باشد عدد  1و در
غیر این صورت عدد صفر میگیرد.

مطابق سال مالی ( .)Busyبراي شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  29اسفند باشد عدد 1
اختصاص مـییابـد و در غیر این صورت صفر لحاظ میشود (سرلک و همکاران .)1397
سن شرکت ( .)Ageلگاریتم طبیعی سن شرکت از تاریخ تأسیس آن.
بازده داراییها ( .)ROAنسبت سود خالص قبل از بهره و مالیات بر کل داراییها.

درصد رشد فروش ( .)Groدرصد تغییرات در فروش طی سال.
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یافتههای پژوهش
آمارههای توصیفی

در بخش اول جدول  ،1مفاهیم آمار توصیفی متغیرهاي پیوسته ارائه شـده اسـت.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

بخش اول .پنل متغیرهای پیوسته
میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

متغیرهای پژوهش
FV

ارزش شرکت

8/458

8/331

10/217

6/903

0/937

CSR

مسئولیتپذیري اجتماعی

0/478

0/517

0/683

0/200

0/152

EM

مدیریت سود

0/046

0/054

0/367

-0/352

0/183

Age

سن شرکت

3/598

3/761

3/989

2/708

0/372

Risk

ریسک

0/565

0/453

2/224

-0/829

0/803

Debt

اهرم

0/633

0/541

1/088

0/232

0/223

ROA

بازده داراییها

0/087

0/072

0/348

-0/160

0/126

WC

سرمایة در گردش

0/093

0/191

0/671

-1/057

0/431

Size

اندازة شرکت

14/078

14/010

16/646

11/829

1/228

Gro

تغییرات فروش

0/094

0/080

0/536

-0/320

0/216

گروه صفر

گروه یک

بخش دوم .متغیرهای گسسته
AudTop

نوع حسابرس

53/390

46/610

Loss

زیاندهی شرکت

82/510

17/190

Busy

تطابق پایان سال مالی

19/530

80/470

منبع :یافتههاي پژوهش

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار میانگین مسئولیتپذیري اجتماعی شرکت
 0/48است .با توجه به اینکه نمرة افشاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتها طبق نتایج صالح و
همکارانش ( )2010بین صفر و  3است ،میانگین  0/48گویاي ضعف شدید در اجرا و افشاي
مسئولیت هاي اجتماعی شرکتهاست؛ هم در تعداد مواردي که افشا شده هم در کیفیت افشا.
حداکثر افشا نمرة  0/683و حداقل آن نمرة  0/2گرفته است .فاصلة کم بین حداکثر و حداقل
اهمیت دادن به موضوع مسئولیت پذیري اجتماعی را در همة شرکتهاي نمونه ،در حد تقریباً
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نزدیک به هم ،نشان میدهد که البته میزان انحراف معیار داده ها نیز گویاي این موضوع است.
همچنین ،مقدار میانگین لگاریتم ارزش بازار شرکت  8/458است که همسوست با پژوهش
معبادي و همکارانش ( .)1393میانگین مدیریت سود  0/046است که اندکی کمتر از پژوهش
محمدرضایی و همکارانس ( )1396و کاشانیپور و همکارانش ( )1397است و به نظر میرسد
شرکتهاي نمونة این پژوهش از سود باکیفیتتري برخوردارند .برخی متغیرهاي پژوهش از نوع
نسبت و لگاریتما ند که این موضوع موجب همگنی خوبی بین دادهها شده است .بهعالوه،
میانگین نسبت بدهی حدود  63درصد است که با مباحث مطرح شده توسط محمدرضایی و
محدصالح ( )2016و سرلک و همکارانش ( )1397دربارة نوع تأمین مالی شرکتهاي ایرانی
مطابقت دارد.
آزمونهاي گزارشنشده (نتایجی که جداول آنها در متن مقاله ارائه نشده است) نشان میدهد
همبستگی دو به دوي هیچیک از متغیرهاي پژوهش از  80درصد بیشتر نیست و البته عامل تورم
واریانس که ارائه میشود نیز از حد آستانهاي  10بیشتر نیست .بنابراین ،میتوان گفت همخطی
مشکل عمدهاي در این پژوهش نیست (گجراتی  .)1386همچنین ،دادههاي پژوهش در  1درصد و
 99درصد وینزوري شدهاند.
نتایج آزمون فرضیهها
براي رفع مشکالتی از قبیل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی خطاها ،رگرسیون به روش خطاي
استاندارد مقاوم انجـام شده است ( .)Petersen 2009نتایج آزمون فرضیة نخست پژوهش در
جدول  2نشاندهندة ارتباط مستقیم و معنادار مسئولیتپذیري اجتماعی و ارزش شرکت است که
عدم رد فرضیة نخست پژوهش را نشان میدهد و با تئوريهاي موجود مطابق است؛ بدان معنا که
شرکتهاي متعهد به مسئولیتهاي اجتماعی توسط سرمایهگذاران با افزایش تقاضاي سهام روبهرو
میشوند و بدین صورت ارزش سهام آنها افزایش مییابد .در واقع بازار پاداش شرکتهاي
مسئولیتپذیر اجتماعی را با افزایش تقاضاي سهام آنها میدهد .این نتیجه مطابق پژوهش زهرا و
همکارانش ( )2005مبنی بر ارزشگذاري باالتر بازار براي شرکتهاي پایدار نسبت به شرکتهاي
ناپایدار است.
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نتایج مربوط به فرضیة دوم ،مبنی بر استفاده از مسئولیتپذیري اجتماعی ،به مثابة راهبرد
تحکیم موقعیت مدیریت و اثر آن بر ارزش شرکت ،نیز در جدول  2ارائه شده است .استفادة
مدیریت از اختیارات خود در مورد اقالم تعهدي بر ارزش شرکت اثر مخرب میگذارد (ضریب:
 .)-0/174زیرا باعث از دست دادن حمایت و ایجاد کنش اجتماعی علیه شرکت توسط سهامداران
و ذينفعان میشود .البته که این رابطه معنادار نیست و صرفاً از بعد جهت رابطه با پژوهش مهرانی
و نوروزي ( )1394و تانگجیتپرم ( )2013مطابق است.
متغیر تعاملی مدل مربوط به فرضیة دوم ،که نشاندهندة استفادة مدیریت از مسئولیتپذیري
اجتماعی به منزلة یک راهبرد تحکیمبخش براي اجتناب از پیامدهاي منفی سوءاستفاده از
اختیاراتش بر ارزش شرکت است ،هرچند معنادار نیست و گویاي رد فرضیة دوم است ،جهت
مثبت آن ،که همزمان با جهت مثبت متغیر مسئولیتپذیري اجتماعی حاصل شده است ،نشان
میدهد بازار و سرمایهگذاران بهرهگیري مدیریت از مسئولیتپذیري اجتماعی ،به منظور جبران
اقدامات اختیاري در مقابل ذينفعان ،را شناسایی نمیکنند .بنابراین ،شرکتها را با ارزشگذاري
کمتر جریمه نمیکنند .این موضوع ،با توجه به محیط پژوهشی ایران ،که حمایت از سرمایهگذار در
آن بهخوبی انجام نشده و نقص در کارآیی بازار وجود دارد ،قابل پیشبینی بود .افزایش بازده
داراییها و نقدینگی و اندازة شرکت ،مطابق انتظار ،موجب افزایش ارزش بازار هر سهم میشود که
به ترتیب مشابه پژوهشهاي دارابی و داودخانی ( )1394و رضایی و پیري ( )1390و مهرانی و
نوروزي ( )1394است .افزایش ریسک و نسبت بدهی نیز کاهش ارزش بازار هر سهم را به دنبال
دارد که به ترتیب مشابه پژوهشهاي زنجیردار و همکارانش ( )1389و پورزمانی و خریدار
( )1392است .منفی و معنادار بودن ضریب متغیر تطابق پایان سال مالی با پایان اسفند ممکن است
به این دلیل باشد که از سوي سهامداران این تطابق به منزلة کیفیت ضعیفتر حسابرسی شرکت به
علت قرارگیري در فصل پرمشغلة حسابرسی قلمداد میشود و اثر معکوس بر ارزش شرکت
میگذارد .معناداري ضرایب متغیرها در سطح اطمینان  95درصد بررسی شده است.
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جدول  .2نتایج آزمون فرضیهها

متغیرهای پژوهش

نتایج آزمون

نتایج آزمون

فرضیة اول

فرضیة دوم

ضریب

آمارة t

VIF

ضریب

آمارة t

VIF

0/576

*3/43

1/130

0/478

*2/02

2/250

مدیریت سود

-0/174

-1/080

1/790

مسئولیتپذیري اجتماعی*مدیریت سود

0/195

0/600

3/130

سن شرکت

0/077

1/140

1/110

0/079

1/150

1/150

ریسک

-0/071

*-2/21

1/030

-0/071

*-2/24

1/030

اهرم

1/809-

*- 8/28

2/750

- 1/807

*- 8/24

2/760

بازده داراییها

6/380

*16/84

3/220

6/454

*16/97

3/280

سرمایة در گردش

0/290

*3/45

1/880

0/289

*3/42

1/900

اندازة شرکت

0/056

*2/6

1/220

0/058

*2/65

1/240

تغییرات در فروش

0/102

0/760

1/390

0/103

0/770

1/390

نوع حسابرس

0/048

0/950

1/130

0/051

1/000

1/130

زیاندهی شرکت

-0/140

1/590

1/870

- 0/142

- 1/620

1/870

تطابق پایان سال مالی با پایان اسفند

-0/119

-1/790

1/090

-0/122

*-1/83

1/090

عدد ثابت

7/221

*16/48

---

7/316

*16/64

---

مسئولیتپذیري اجتماعی

متغیرهاي ساختگی صنعت

کنترل شد

کنترل شد

متغیرهاي ساختگی سال

کنترل شد

کنترل شد

ضریب تعیین تعدیلشده

0/513

0/515

Fآمارة

34/16

31/66

Fاحتمال آمارة

0/000

0/000

آزمونهای اضافی

بال و همکارانش ( )2012تأیید کردهاند که استفاده از مدل با اثرهاي ثابت براي تخمین مدلهـاي
رگرسـیونی میتواند اثر عوامل حذفشدة خاص شرکت را ،که در طول زمان نامعتبرند ،کنترل
کند .اما قدرت برآوردکننـدگی مـدل را بهشدت کاهش میدهد .بنابراین ،با توجه به رد فرضیة
دوم ،در یک عمل جایگزین ،مدل دوم پژوهش با خطاي اسـتاندارد خوشهبنديشده (کالستر پنل)
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نیز برازش شد که نتایج آن در جدول  3آمده است .بـدین ترتیـب نتـایج آزمون حساسیت
(آزمونهاي اضافی) نتایج اصلی را پشتیبانی میکند.
جدول  .3نتایج آزمونهای اضافی

متغیرهای پژوهش

نتایج آزمون

نتایج آزمون

فرضیة اول

فرضیة دوم

ضریب

آمارة t

VIF

ضریب

آمارة t

VIF

0/576

*2/55

1/130

0/478

1/56

2/250

مدیریت سود

-0/174

-1/05

1/790

مسئولیتپذیري اجتماعی*مدیریت سود

0/195

0/55

3/130

سن شرکت

0/077

0/76

1/110

0/079

0/77

1/150

ریسک

-0/071

*-2/21

1/030

-0/071

*-2/24

1/030

اهرم

1/809-

*- 6/28

2/750

- 1/807

*- 6/26

2/760

بازده داراییها

6/380

*13/38

3/220

6/454

*13/55

3/280

سرمایة در گردش

0/290

*2/69

1/880

0/289

*2/63

1/900

اندازة شرکت

0/056

*1/69

1/220

0/058

1/74

1/240

تغییرات در فروش

0/102

0/73

1/390

0/103

0/74

1/390

نوع حسابرس

0/048

0/69

1/130

0/051

-0/73

1/130

زیاندهی شرکت

-0/140

-1/43

1/870

- 0/142

- 1/46

1/870

تطابق پایان سال مالی با پایان اسفند

-0/119

-1/14

1/090

-0/122

*-1/16

1/090

عدد ثابت

7/221

*10/57

---

7/316

*10/71

---

مسئولیتپذیري اجتماعی

متغیرهاي ساختگی صنعت

کنترل شد

کنترل شد

متغیرهاي ساختگی سال

کنترل شد

کنترل شد

ضریب تعیین تعدیلشده

0/514

0/515

Fآمارة

21/33

19/99

Fاحتمال آمارة

0/000

0/000

بحث و نتیجه
بر اساس استراتژي تحکیمبخشی ،مدیریت ،تحت پوشش فعالیتهاي مسئولیتپذیري اجتماعی،
تالش میکند غرامت ذينفعان را به واسطة سوءاستفاده از اختیاراتش جبران کند .زیرا
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سرمایهگذاران قادر به درک این استراتژي نیستند و مسئولیتپذیري اجتماعی را فقط یک هدف و
تعهد اخالقی میپندارند .با وجود این ،اگر حمایت قوي از سرمایهگذار انجام گیرد ،سهامداران و
بازار توان شناخت این استراتژي غیراخالقی را خواهند داشت و شرکتهایی را که درگیر این
استراتژي شدهاند از طریق ارزشگذاري کمتر جریمه میکنند .ازینرو ،سهامداران باید شرکتهایی
را که در زمینة مسئولیتپذیري اجتماعی گزارش میدهند با دقت زیاد مورد توجه قرار دهند که آن
گزارش به قصد گمراه کردن سهامداران از مدیریت سودي که توسط مدیریت انجام شده است
ارائه نشده باشد .بنابراین ،هدف این پژوهش شفافسازي اثر استراتژي تحکیمبخشی با استفاده از
مسئولیتپذیري اجتماعی بود که با نیت مخفی کردن تأثیر رفتار اختیاري مدیریت بر ارزش شرکت
و به طور ویژه بر ارزش بازار انجام شده است.
نتایج مرتبط با فرضیة نخست پژوهش نشان داد بین مسئولیتپذیري اجتماعی و ارزش بازار
شرکت رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .این یافته با پژوهش نمازي و مقیمی ( )1397تطابق دارد.
نمازي و مقیمی ( )1397نشان دادند با افزایش مسئولیتپذیري اجتماعی عملکرد شرکتها نیز
بهبود مییابد .شرکتهایی که به مشارکت در مسئولیت اجتماعی پایبندند و خود را ملزم به رعایت
شاخصهاي مسئولیت اجتماعی میکنند ،در بلندمدت ،عملکرد مالی بهتري بروز میدهند .به
منظور همسوسازي اهداف شرکت با منافع جامعه ،شرکتها ممکن است متحمل هزینههایی شوند.
اما اگر منافع حاصل از آن بیشتر از هزینههاي آن شود ،عملکرد مالی و بهرهوري و کارایی شرکت
بهبود مییابد .نتایج این فرضیه به طور مستقیم و غیرمستقیم با نتایج حاجیها و سرافراز (،)1393
فالح و کرمی ( ،)1395مرسدس ( ،)2016استیفانیوس و همکارانش ( ،)2014لی و همکارانش
( ،)2017و وانﮓ و سارکیس ( )2017همسو بود.

نتایج مرتبط با فرضیة دوم پژوهش گویاي آن بود که مدیریت سود رابطة بین مسئولیتپذیري
اجتماعی و ارزش شرکت را تعدیل نمیکند .این نتیجه نشان میدهد برخالف پیشبینی مبانی
نظري و پیشینة پژوهش ،مبتنی بر استفادة مدیریت از مسئولیتپذیري اجتماعی در استراتژي
تحکیمبخشی ،مدیریت سود در تعدیل رابطة مسئولیتپذیري اجتماعی و ارزش شرکت نقشی
ندارد .به نظر میرسد رد فرضیة دوم ناشی از عدم درک کیفیت گزارشهاي مسئولیتپذیري
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اجتماعی توسط بازار سرمایه به دلیل نقص کارآیی بازار سرمایة ایران (قالیبافاصل و ناطقی،
 )1385و همچنین نو بودن انجام فعالیتهاي مسئولیتپذیري اجتماعی و افشاي آن در ایران و
مدیران به اثر حفاظتی افشاي فعالیتهاي اجتماعی بر تصمیمات دستکاري سود و فعالیتهایشان
واقف نیستند .این موضوع ،فرصت مناسبی در اختیار قانونگذاران قرار میدهد که پیش از اقدام
مدیریت براي سوءاستفاده از اختیارات خود در جهت افشاي مسئولیتپذیري اجتماعی و اثر
نامطلوب بر ارزش بازار شرکت ،با ایجاد سازوکارهاي الزامآور ،مانعی در مقابل اینگونه
بهرهبرداريهاي منفعتطلبانه ایجاد کنند.
یافتههاي پژوهش بیانگر آن است که سیاستگذاران و قانونگذاران باید با معرفی الزامات
جدید در جهت محدود کردن اختیار مدیریتی در فرایند تصمیمگیري ،به بهبود شفافیت در بازار و
حمایت از سرمایهگذار کمک کنند .سرمایهگذاران در زمان ارزیابی اقدامات مسئوالنة اجتماعی
شرکتها و مالکان در زمان ارزیابی اثربخشی فعالیتهاي مسئولیتپذیري اجتماعی باید کیفیت
این اقدامات را مد نظر قرار دهند .از سوي دیگر ،به دلیل تأثیر مثبت فعالیتهاي مرتبط با
مسئولیتپذیري اجتماعی بر شهرت و ارزش شرکت ،بهتر است مدیران خود را به فعالیتهاي
اجتماعی متعهد بدانند و به انجام فعالیتهاي مسئولیت اجتماعی و افشاي درست آن بپردازند.
این پژوهش اثر مسئولیتپذیري اجتماعی را بر ارزش شرکت به طور کلی آزموده است.
پژوهشهاي آتی میتوانند مسئولیتپذیري اجتماعی را به ابعاد آن تفکیک و اثر هر بعد را بر
ارزش شرکت بررسی کنند .پژوهشهاي آتی میتوانند به بررسی رفتارهاي مسئوالنة اجتماعی در
صنایع مختلف و همینطور به تفکیک شرکتهاي دولتی و غیردولتی بپردازند .در پژوهشهاي آتی
میتوان از سایر ویژگیهاي شرکتـ از قبیل وجود کمیتة حسابرسی ،دوگانگی وظیفة مدیرعامل،
وجود دولت و بانکها به عنوان مالکـ به منزلة متغیر تعدیلکنندة رابطة مسئولیتپذیري اجتماعی
و ارزش شرکت بهره برد .همانطور که قابل مشاهده است ،این پژوهش فضاي گسترده و جذابی
براي مطالعات بعدي به وجود آورده است.
با این حال ،از آنجا که محدودیتهایی وجود دارد ،نتایج این پژوهش باید با دقت تفسیر شود
و مورد استفاده قرار گیرد .صحت دادههاي پژوهش مشروط به صحت اطالعاتی است که سازمان
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بورس و اوراق بهادار و تارنماهاي مرتبط با شرکتها منتشر کردهاند .در مورد برخی از شرکتها
نبود دادههاي مورد نیاز و قابل اتکا براي محاسبة متغیرهاي پژوهش و عدم افشاي کامل اطالعات
مورد نیاز در صورتهاي مالی و یادداشتهاي توضیحی آن ،بهویژه در مورد متغیر مسئولیتپذیري
اجتماعی در دورة مد نظر این پژوهش ،محدودیتهایی را براي تعمیم نتایج این پژوهش ایجاد
کرده است .در ضمن ،به دلیل افزایش شرایط تحریمی طی دورة زمانی این پژوهش و تأثیرگذاري
مستقیم آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي و استفادة این پژوهش از ارزش بازار سهام ،باید در تفسیر
نتایج موارد یادشده را مد نظر قرار داد.
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